XXXIII OLIMPIADA FILOZOFICZNA
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej RODO, informujemy, iż :
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Polskie Towarzystwo Filozoficzne z
siedzibą w Warszawie (ul. Nowy Świat 72 p.160, 00-330 Warszawa)
2) Administrator danych osobowych – Polskie Towarzystwo Filozoficzne - przetwarza Pani/
Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
a) realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem przedmiotowej olimpady szkolnej
„Olimpiada Filozoficzna”. Podstawą prawną, zgodnie z którą realizowana jest
Olimpiada Filozoficzna, jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcą
Pani/Pana danych osobowych będą instytucje i urzędy wskazane w tym Rozporządzeniu oraz
po uzyskaniu Pani/Pana zgody instytucje współpracujące z Polskim Towarzystwem
Filozoficznym i KG OF w celu propagowania Olimpiady Filozoficznej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu ustawowo określonego w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r.,
nr 13, poz. 125, z późn. zm.).
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych pełnoletniemu uczestnikowi Olimpiady
oraz rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo dostępu do
treści danych uczestnika, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i
przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie
wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1
lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, pełnoletniemu uczestnikowi
Olimpiady oraz rodzicom lub prawnym opiekunom uczestnika nieletniego przysługuje prawo
do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych
osobowych w Polskim Towarzystwie Filozoficznym przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest
warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie Filozoficznej.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Oświadczenie uczestnika lub opiekuna prawnego (w przypadku uczestników niepełnoletnich)

Ja niżej podpisany/ podpisana: …………………………………..……..…….,
(czytelnie imię i nazwisko)
pełnoletni uczestnik/rodzic/opiekun prawny* uczestnika: …….………………………………
(czytelnie imię i nazwisko):
zapoznałam/zapoznałem się z powyższą informacją.
……………………, dnia ………………………..r.
(miejscowość)
Podpis: …………………………………………………….
*niepotrzebne skreślić

